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HOOFDARTIKEL De Arabische Lente is nu acht maanden oud: 
tijd voor bezinningBeste lezers,

De huidige fi nanciële crisis heeft  al veel Europese bur-
gers getroff en. „Staatsschuld”, „bezuinigingsmaatrege-
len” en „credit default swaps” zijn woorden die steeds 
weer terugkeren in de krantenkoppen en die ons her-
inneren aan de harde sociale realiteit. Het optreden 
van politici en het overheidsbeleid moeten werkelijk 
zijn gericht op dat wat de burgers in de verschillende 
landen bezighoudt. Het EESC wijst er in zijn advies 

over de toekomstige EU-begroting dan ook op dat de EU een model van economische 
verantwoordelijkheid moet zijn, en het maximale uit haar begroting moet halen. 

Het EESC beveelt aan de bureaucratische rompslomp voor EU-fondsen te vermin-
deren zodat deze steun, die is bedoeld om de groei te stimuleren en alle Europeanen ten 
goede moet komen, niet onbenut blijft . In het advies over de toekomstige fi nanciering 
van de Unie wordt er bij de wetgevers op aangedrongen een nieuwe begrotingsstructuur 
te creëren, die beantwoordt aan de verwachtingen van de burgers. Het EESC pleit voor 
een nieuw inkomstensysteem dat volledig is gebaseerd op eigen middelen, en stelt voor 
het beginsel van de „juste retour” los te laten. 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een goed voorbeeld van een beleid 
waar de Europese burgers al decennialang de vruchten van plukken. Tot voor kort ging 
het leeuwendeel van de EU-begroting naar het GLB. Aangezien de huidige fi nanciering 
van het GLB in 2013 ten einde loopt gaat de discussie over de toekomst van het GLB gelijk 
op met de herziening van de EU-begroting voor de periode na 2013. 

Het EESC is van mening dat het GLB moet worden hervormd, om de landbouw 
winstgevend te maken en boeren overal in de Unie een redelijk inkomen te garanderen. 
Het GLB bevordert onder meer een duurzaam gebruik van de hulpbronnen en instand-
houding van de biodiversiteit, evenals een versterking van het werkgelegenheidspotentieel 
van het platteland. 

Aangezien slechts 7 % van de boeren jonger is dan 35 en één op de drie ouder is dan 
65, moeten jongeren worden aangemoedigd in de landbouw te stappen. Als voorzitter van 
het EESC — een instelling die echte mensen vertegenwoordigt — en vanuit mijn eigen 
jarenlange ervaring als landbouwer, kan ik proberen mensen ervan te overtuigen dat het 
boerenbedrijf echt de moeite waard is.

Waarom is een ambitieuze Europese begroting zo belangrijk?

Omdat hiermee de strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa 
worden verwezenlijkt. Daarvoor is het zaak dat de EU een solide en fl exibel cohesiebeleid 
ten uitvoer legt, dat is aangepast aan de lokale behoeft en. Verschillende partijen dringen 
er echter op aan dat minder middelen naar dit beleid moeten gaan, omdat zij vinden 
dat de huidige 38,4 % van de EU-begroting (het gemiddelde voor 2000-2006) al veel te 
veel is. Dit is een vergissing! Wij kunnen nooit een duurzaam Europa realiseren zon-
der hoogwaardige economische groei. Voltooiing van de interne markt is van cruciaal 
belang om groei, investeringen, export, nieuwe banen, duurzame industrie en innovatieve 
diensten te stimuleren. 

Zoals Jacques Delors het ooit heeft  gezegd: het Europees economisch model moet 
levend worden gehouden aan de hand van drie beginselen: mededinging om het te 
stimuleren, samenwerking om het te versterken en solidariteit om het bijeen te houden.

Een evenwichtige nationale begroting mag niet worden verward met een evenwichtige 
EU-begroting. Europa’s concurrentievermogen brengt kosten met zich mee: de kosten 
van langetermijninvesteringen, duurzame banen en een visie op de toekomst. 

Staff an Nilsson,

voorzitter
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Het follow-upcomité van het EESC dat 
zich met Euromed bezighoudt heeft  het 
druk dit jaar en dat zal naar verwachting 
zo blijven. Toen de situatie in Tunesië in 
januari roerig werd, dus al vóór de „Arabi-
sche revolutie” (zoals de gebeurtenissen in 
de regio doorgaans in het Arabisch worden 
genoemd) ook Egypte in haar greep kreeg, 
zag iedereen bij het EESC die nauw betrok-
ken is bij Euromed al snel in dat er iets 
ingrijpends plaatsvond.

Bovengenoemd follow-upcomité had 
nog maar weinig tijd gehad voor bezin-
ning toen het de hand begon uit te steken 
naar de vrije en onafh ankelijke maatschap-
pelijke organisaties die in de regio thans 
het levenslicht zien. Het komt erop aan te 
verankeren wat de mensen op straat tot 
stand hebben gebracht. Het follow-upco-
mité probeert daarbij zoveel mogelijk de 
meerwaarde van het EESC te benutten. Zo 
brengt het organisaties van sociale partners 
die met elkaar overhoop lagen of soms nog 
steeds liggen, rond de tafel bijeen, werkt 
het samen met andere betrokken orga-
nisaties zoals de Europese Stichting voor 
opleiding en de IAO, dringt het erop aan 
dat het optreden gecoördineerd wordt met 
de andere EU-instellingen, en stelt het over 
het algemeen zijn brede deskundigheid ter 
beschikking van zijn partners. Meer con-
creet heeft  het verkennende bezoeken aan 

Tunesië en Marokko gebracht om ban-
den met een breed scala maatschappelijke 
organisaties aan te knopen en nieuwe 
partners in kaart te brengen, waarbij het 
ook contact heeft  gezocht met de nieuwe 
Marokkaanse SER. Voor de herfst zijn 
studiebezoeken aan Libanon en mogelijk 
Egypte gepland ter voorbereiding op de 
later dit jaar te houden topbijeenkomst 
van SER’s en soortgelijke instellingen 
uit de Euromed-regio. Deze bezoeken 
zijn zeer intensief en vergen dikwijls veel 
energie, maar lonen absoluut de moeite. 
Hierdoor kunnen we namelijk leren hoe 
de situatie op het terrein in de landen uit 

de regio daadwerkelijk is en kunnen de 
maatschappelijke organisaties er ook de 
rol van het EESC leren kennen.

Het is een illusie om te denken dat we 
er al zijn. Het kan nog op vele punten mis-
gaan, en daarom is het juist zo belangrijk 
dat de EU doorgaat met het ondersteunen 
van de doelstellingen van de „revoluties” 
in de regio. Het enige wat onze partners 
en het EESC op dit moment kunnen doen, 
is het leggen van de grondslag voor een 
democratisch bestel, in de hoop dat dit bin-
nen afzienbare tijd werkelijkheid wordt. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. (gh) ●
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Leader als model voor lokale 
ontwikkelingspartnerschappen

Met haar Leader-programma wil de EU een 
model bieden voor de inspraak van partijen 
die direct betrokken zijn bij lokale ontwik-
keling. Toch wordt nog niet voldoende 
gebruik gemaakt van alle mogelijkheden 
die dit programma biedt ter integratie van 
lokale behoeften in ontwikkelingsstrate-
gieën, ter mobilisering van stakeholders en 
ter bevordering van lokale innovaties. Dit 
waren de belangrijkste conclusies van een 
hoorzitting over „Leader als instrument 
voor lokale ontwikkeling”,die het EESC op 

20 juni te Brussel heeft  georganiseerd. De 
deelnemers aan deze hoorzitting drongen 
aan op uniforme, heldere en vereenvou-
digde administratieve regels, op een gro-
tere rol voor lokale actiegroepen (LAG’s) bij 
het opstellen van programma’s voor plat-
telandsontwikkeling, op meer speelruimte 
bij het kiezen van lokale prioriteiten en het 
in praktijk brengen van lokale oplossingen, 
op een verbeterde transparantie t.a.v. de 
activiteiten van LAG’s, op meer controle 
en evaluatie en op capaciteitsopbouw voor 

alle lokale actoren. De conclusies van de 
hoorzitting zullen worden verwerkt in een 
EESC-advies over „Leader als instrument 
voor lokale ontwikkeling”, dat op het ogen-
blik wordt voorbereid in het kader van het 
debat over de toekomst van het GLB en de 
hierin opgenomen plattelandsontwikke-
lingspijler. (rh) ●
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DE ZITTING IN EEN NOTENDOP
Oproep aan de Europese Commissie: kwaliteit van de 
werkgelegenheid dient gewaarborgd

De fi nanciële crisis heeft  wijdverbreide 
gevolgen gehad voor de Europese 
arbeidsmarkt, met werkgelegenheids-
percentages die zijn gedaald tot ca. 69 %. 
In een reactie hierop heeft  de Europese 
Commissie een initiatief op touw gezet 
dat de werkgelegenheid moet opschroe-
ven en het vertrouwen in de Europese 
arbeidsmarkt moet herstellen. Dit initia-
tief, de „agenda voor nieuwe vaardighe-
den en banen”, is onder de loep genomen 
in een EESC-advies dat werd opgesteld 
door mevrouw Drbalová, rapporteur 

(groep Werkgevers, Tsjechië) en de heer Zufi aur Narvaiza, corapporteur 
(groep Werknemers, Spanje). 

Het betreff ende initiatief van de Commissie wordt van harte verwelkomd 
en het EESC moedigt de lidstaten aan om hiervan gebruik te maken en om 
hun eigen inspanningen op te voeren middels de sociale en burgerdialoog. 
Het EESC betreurt echter dat er in het voorstel van de Commissie te weinig 
aandacht is voor het waarborgen van de kwaliteit van nieuwe banen, en bena-
drukt het belang van de bescherming van de rechten van werknemers, die 
niet mogen worden opgeoff erd aan de vereisten van een steeds effi  ciëntere 
arbeidsmarkt. (ma) ●

Financiële bescherming van de consument — een 
prioriteit voor het EESC 

Door de economische crisis is de enorme uitbreiding van het aantal fi nan-
ciële producten zoals die de afgelopen jaren heeft  plaatsgevonden, aan het 
licht gekomen. Vroeg of laat komt elke consument hier onvermijdelijk mee 
in aanraking, bijv. als hij een onroerend goed koopt of zijn spaargeld wil 
beleggen. Het EESC wil daarom een nieuw kader scheppen, bedoeld om 
consumenten en kredietnemers voor te lichten over de producten waar ze 
mee te maken hebben, hen te wijzen op hun rechten en te garanderen dat 
ze volledige bescherming genieten. Tijdens de julizitting zijn twee nieuwe 
adviezen goedgekeurd die zullen bijdragen tot harmonisering van de hypo-
theekmarkt in de EU en tot een betere voorlichting van de consument als 
het gaat om hun rechten t.a.v. nieuwe fi nanciële producten.

In het eerste geval gaat het om het EESC-advies over 
Woningkredietovereenkomsten, opgesteld door Reine-Claude Mader 

(groep Diverse werkzaamheden, Frankrijk), waarin wordt opgeroepen 
om het consumentenvertrouwen en de fi nanciële stabiliteit te herstellen 
via een effi  ciënte en concurrerende interne markt. In het tweede geval gaat 
het om het EESC-advies over Financiële educatie en verantwoord gebruik 
van fi nanciële producten, opgesteld door Carlos Trias Pintó (groep Diverse 
werkzaamheden, Spanje), waarin wordt opgeroepen om de consument 
via educatie beter bekend te maken met fi nanciële producten. (ail) ●

Garanderen van Europa’s toekomstige 
energievoorziening

Twee recente EESC-adviezen gaan over 
de uitdaging om de energievoorziening 
in Europa ook in de toekomst te garan-
deren. In beide adviezen wordt gewezen 
op het belang van langetermijnplanning 
en energie-effi  ciëntie voor de oplossing 
van het steeds groter wordende Euro-
pese energievraagstuk. In het advies 
van rapporteur Josef Zbořil (groep 
Werkgevers, Tsjechië) en corapporteur 
Enrico Gibellieri (afgevaardigde, Italië) 
wordt de Europese Commissie opgeroe-
pen proactief te handelen om de toegang 
tot grondstoff en te garanderen en te ver-

beteren. Het EESC pleit voor een actiever buitenlands beleid op dit vlak, 
teneinde de situatie op de internationale markten beter in de gaten te houden 
en de WTO-onderhandelingen ter zake te stimuleren. 

In het advies van Ulla Sirkeinen (groep Werkgevers, Finland) staat 
het verbeteren van de energie-effi  ciëntie centraal. Het EESC is daarvan een 
groot voorstander, maar wijst wel op een aantal punten die in dit verband 
van belang zijn. Zo hangt de mate waarin energie-effi  ciëntie en energiebe-
sparingen kunnen worden gerealiseerd voor een groot deel af van de vraag 
of energiegewoonten veranderen. Het EESC vreest echter dat de Europese 
Commissie in haar aanpak te veel de nadruk legt op regulering en de invloed 
van positieve prikkels om gedragsveranderingen tot stand te brengen, onder-
schat. Verder zou zij zich meer moeten focussen op duurzaamheidspro-
jecten voor de langere termijn dan op het behalen van resultaten op korte 
termijn. (ma) 

Samenwerking bij de bestrijding van discriminatie

Sommige lidstaten kampen met een gebrekkige integratie. De problemen 
die daaruit voortvloeien zijn zeer zorgwekkend. Zo kan er een algemene 

toename van vreemdelingenhaat en discriminatie worden waargenomen, 
waarvoor zowel de lidstaten als de EU een oplossing zoeken. Om een bijdrage 
te leveren aan het debat heeft  het EESC hierover een advies uitgebracht, dat 
is opgesteld door de heer Pariza Castaños (groep Werknemers, Spanje). 
Hierin wordt benadrukt dat de lokale en regionale overheden samen met 
het maatschappelijk middenveld moeten worden betrokken bij de aanpak 
van dit probleem, aangezien zij de belangrijkste stakeholders zijn en het 
dichtst bij de burgers staan. 

Het EESC wijst erop dat integratie niet tot stand komt door wetgeving, 
maar een complex maatschappelijk proces van lange adem is, waarbij veel 
dimensies en actoren zijn betrokken. Om tot een tolerantere samenleving te 
komen en inburgering te bevorderen is samenwerking op alle niveaus nood-
zakelijk. Het EESC stelt dan ook voor om adviesraden, fora en platforms op 
te richten, zodat het maatschappelijk middenveld kan worden betrokken bij 
de uitstippeling van het integratiebeleid. (ma) ●

Vlottere grensoverschrijdende contacten

Het EESC heeft twee adviezen goed-
gekeurd over oplossingen voor de 
problemen waar Europese burgers en 
bedrijven mee kampen bij grensover-
schrijdende contacten. Het eerste advies 
(van de hand van Vincent Farrugia, 
groep Werkgevers, Malta) ging over 
belastingen. Burgers worden vaak bar 
weinig geholpen met fi scale procedures. 
Het EESC vindt dat er mechanismen 
moeten komen om die procedures hel-
der en eenvoudig te maken. Een van de 
mechanismen die in het advies worden 
voorgesteld is één-loketdienstverlening 

in de hele EU, waarbij burgers zich nog maar tot één punt hoeven te wenden 
om de noodzakelijke informatie en documenten te krijgen en belastingen 
te betalen.

Een ander onderwerp waarover binnen het EESC is gediscussieerd, 
was de stroomlijning van grensoverschrijdende dienstverlening. Martin 
Siecker (groep Werknemers, Nederland) heeft  daarover een advies opge-
steld. Het EESC steunt de inspanningen van de Europese Commissie om 
de interne dienstenmarkt te verbeteren, met name door het creëren van 
één-loketvoorzieningen. Die vergemakkelijken de toegang tot specifi eke 
nationale informatie in elke lidstaat en stellen dienstverleners in staat om 
administratieve formaliteiten elektronisch te vervullen. (ma) ●

EESC Design Eleven: Tijdloos design — Design voor alle generaties
Zowel studenten vormgeving als pro-

fessionele designers uit alle 27 lidstaten 
van de EU en ook Europese designers in 
het buitenland is verzocht een ontwerp 
te bedenken dat betrekking heeft  op de 
„Solidariteit tussen generaties in een 
vergrijzende samenleving”, zulks aan de 
hand van innovatieve, zinvolle oplossin-
gen waarbij „tijdloos design” centraal staat. 
Een en ander kan gestalte krijgen via een 
proces van participatief design (samenwer-
king met eindgebruikers) en/of co-design 
(generatieoverschrijdend teamwork, 
samenwerking van jongere met oudere 
designers). 

De deelnemers konden hun projec-
ten indienen tot en met 31 mei 2011. Er 
zijn meer dan 250 aanmeldingen uit heel 
Europa binnengekomen en er werden 
ruim 100 producten ingestuurd. Begin juli 
werd een eerste selectie van 26 producten 
gemaakt en op 18 juli werden in Brussel de 
uiteindelijke prijswinnaars gekozen.

De jury bestond uit Anna Maria 
Darmanin (voorzitter), de EESC-leden 
Anne-Marie Sigmund, Marie Zvolska en 
Alexander von Schwerin, alsmede een aan-
tal gerenommeerde externe deskundigen, 
gespecialiseerd op alle deelterreinen die 
te maken hebben met het thema van de 
prijsvraag.

De prijswinnaars zijn KeepCool van 
Vincent Gerkens (1e prijs), ORTOgether 
van Francesco di Luzio (2e prijs) en Dar-
ning Pear van Mari Korgesaar (3e prijs). 

De prijsuitreiking en de opening van 
de tentoonstelling met de 20 beste stuk-
ken, waaronder de bekroonde ontwerpen, 
zullen op 21 september 2011 plaatsvinden 

Culturele evenementen bij het EESC tijdens 
Pools EU-voorzitterschap
Het EESC organiseert in het kader van het 
Poolse EU-voorzitterschap verscheidene cul-
turele evenementen, zoals tentoonstellingen 
van bijv. hedendaagse Poolse kunst, lezingen 
over Poolse literatuur en een presentatie van 
Poolse fi lmmuziek.

Sommige evenementen vonden reeds deze 
zomer plaats. Zo is op 13 juli jl. de expositie 
„Paweł Kuczyński — Satirische tekeningen” 
geopend, waarbij beide vicevoorzitters van 
het EESC (mevrouw Darmanin en de heer 
Krawczyk) aanwezig waren, alsook de heer 
Wojtczak, Pools ambassadeur. Na deze ope-
ning was er een Poolse nationale avond. 

In de reeks literaire lunches die jaarlijks 
bij het EESC plaatsvinden, was op 14 juli de 
Poolse dichter, schrijver en vertaler Jacek 
Dehnel te gast. De heer Adamczyk, Pools 
EESC-lid, mocht daarbij bijna honderd 
belangstellenden verwelkomen.

Tijdens de themaweek „Chemie en cul-
tuur”, die wordt georganiseerd in het kader 

De designprijs is in 2009 in het leven 
geroepen door het Europees Economisch 
en Sociaal Comité om sociaal-maatschap-
pelijke kwesties meer onder de aandacht te 
brengen. Van het winnende ontwerp zal 
een beperkt aantal exemplaren worden 
vervaardigd en in 2012 — het Europees 
Jaar van actief ouder worden en solidari-
teit tussen generaties — als relatiegeschenk 
worden weggegeven in het kader van het 
EESC-communicatiebeleid.

DG Ondernemingen en industrie 
van de Europese Commissie, Cumulus 
(Internationale vereniging van kunst-, 
design- en mediaopleidingen) en EIDD 
(Design for All Europe) hebben de han-
den ineengeslagen om op communica-
tievlak doelgerichter te kunnen werken 
en Europese instellingen en organisaties 
actief te betrekken bij duurzaam design 
en innovatie.

Vladimíra Drbalová, 
EESC-lid

Vincent Farrugia, 
EESC-lid

Ulla Sirkeinen, 
EESC-lid

van het Internationaal Jaar van de chemie, 
is er van 3 tot en met 7 oktober 2011 bij 
het EESC een tentoonstelling over „Marie 
Sklodowska-Curie”. 

In samenwerking met diverse Poolse en 
internationale partners zal het EESC op 25 
oktober een „Poëzie in de metro”-campagne 
lanceren. Het zal in zijn culturele programma 
voor de langere termijn „Pick a Poem”-
initiatieven ontplooien als onderdeel van 
een interactieve benadering van de literaire 
cultuur in Europa.

In het kader van de Come’N’Listen 
series, die wederom in La Brasserie (VM2) 
worden gehouden, zullen belangstellenden 
op 26 oktober kunnen genieten van Poolse 
fi lmmuziek.

Ook is er een expositie gepland ter gele-
genheid van het feit dat 100 jaar geleden 
de Poolse dichter, romancier en vertaler 
Czeslaw Milosz werd geboren, winnaar van 
de Nobelprijs voor literatuur. In december 

in het hoofdgebouw van het EESC te Brus-
sel (Belliardstraat 99), als onderdeel van het 
offi  ciële programma van Design September 
(www.designseptember.be). Voor nadere 

informatie zie www.design-competition.
eesc.europa.eu. (sb) ●

„KeepCool” – De winnaar van de prijs 
EESC Design Eleven

ten slotte zal bij het EESC de fototentoon-
stelling „Artists for Europe” te bewonderen 
zijn, die tijdens de plenaire zitting van juli 
al op schermen was te zien in het Karel de 
Grotegebouw. (sb) ●

Meer info: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-cul-
ture-polish-presidency

Literaire lunch bij het EESC met schrijver 
en vertaler Jacek Dehnel uit Polen

.eu. (
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Druk op ambitieuze voorstellen voor hervorming GLB

Een nieuw pact tussen de 
landbouw en het milieu 
met het oog op de toekomst
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is van 
niet gering belang. Het was en is één van de peilers 
waarop Europa is gebouwd, eerst in de EEG en nu 

in de EU. En zo moet dat ook blijven.

Een gemeenschappelijk beleid is het resultaat van een pact met alle regio’s van de 
Unie, in het belang van de gezondheid van alle volken van Europa, voor de toekomst 
van de Europese landbouw.

Boeren zijn zeker de belangrijkste spelers binnen de Europese landbouw, maar deze 
maakt deel uit van de samenleving. Hoewel het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
veel doelstellingen kent, komen deze samen in één hoofddoelstelling: de Europese 
Unie voorzien van concurrerende en duurzame voedingsstelsels die gericht zijn op 
de toekomst.

Het huidige GLB is nog altijd een beleid dat hoofdzakelijk op het verleden is 
georiënteerd. De maatregelen en instrumenten om het concurrentievermogen te 
verhogen dienen derhalve met een grotere vastbeslotenheid en focus te worden her-
vormd: overgaan van een mentaliteit gebaseerd op subsidies naar één gebaseerd op 
stimulerende maatregelen.

Alleen dan zullen jongeren een belangrijke rol op zich kunnen nemen bij de 
innovatie, nieuwe kansen aangrijpen en inspelen op de krachten van open en gere-
guleerde markten. Binnen het huidige GLB bestaat in feite weinig ruimte voor jonge 
ondernemers. Ik doel hierbij niet op specifi eke subsidies, maar op het systeem zelf: dat 
dient te veranderen indien het een inspiratiebron wil zijn voor een nieuwe generatie 
ondernemers die een risico moeten nemen als het gaat om hun toekomst in deze prach-
tige sector van de Europese economie en samenleving: het platteland en de voeding.

De Commissie heeft  een goed voorstel geformuleerd voor de hervorming van 
de begroting. 

Nu is het aan het Parlement — de stem van het Europese algemene belang — om 
de brede reeks van economische en sociale vereisten van de hele Europese economie in 
aanmerking te nemen en op elkaar af te stemmen. Dit is een zaak voor het Parlement 
in zijn geheel: de tijd van de sectorale comités is voorbij. Het Europees maatschappelijk 
middenveld, dat dagelijks in contact staat met de daadwerkelijke gevolgen van de crisis 
in de verschillende maatschappelijke lagen van de Unie en wiens complexe en onder-
ling verbonden belangen er direct door worden beïnvloed, kijkt naar het gedrag van 
het Parlement en van de andere Europese instellingen. Het kijkt en velt zijn oordeel.

Mario Campli 
Voorzitter van de afdeling Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) gaat opnieuw op de schop. Het 
herziene GLB zal in januari 2014 ingaan. 
De Europese Commissie wil het GLB met 

haar laatste voorstellen zodanig wijzigen 
dat dit beleid op economische, regionale 
en milieuproblemen kan inspelen. 

De Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties (FAO) gaat voor 
2050 uit van een wereldbevolking van 9 
miljard mensen. Het GLB heeft  dan ook 
met grote mondiale en regionale uitda-
gingen te maken.

Dagelijks moet de wereld 140  000 
monden méér voeden. Volgens Dacian 
Cioloș, Europees commissaris voor land-
bouw en plattelandsontwikkeling, zal de 
vraag naar voedsel in 2030 met 50  % 
zijn gestegen. Een rol in dit verband 
spelen factoren als klimaatverandering, 
veranderingen in eetpatronen, behoud 
en duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, de uitkomsten van de 
handelsbesprekingen in het kader van 
de Doha-ontwikkelingsronde, en voed-
selzekerheid.

De Commissie probeert daarom een 
GLB te ontwikkelen waarin deze astrono-
mische cijfers en ongewisse uitkomsten als 
kansen voor de Europese landbouw wor-
den gezien. Tegelijkertijd wil zij de kwes-
ties aanpakken die het GLB binnen Europa 
ondermijnen. Dit zijn zeer grote ambities, 
die volgens de Commissie alleen kunnen 
worden verwezenlijkt met een duurzaam, 
effi  ciënt, evenwichtig en doelgericht GLB 
waarin ieders verantwoordelijkheden duide-
lijk zijn. Op veel gebieden is inderdaad een 
grondige herziening nodig. Maar wat brengt 
dit precies met zich mee en waar wordt er 
politieke druk uitgeoefend? 

Het GLB bestaat uit twee pijlers. De eer-
ste pijler wordt gevormd door rechtstreekse 
inkomenssteun aan landbouwers die vol-
doen aan bepaalde voorwaarden die in EU-

ininstelliingngngen. HHet kijkt t enen velt zijnn o ooro deel.

Financiering van landbouwers
steeds niet billijk zijn. „In Duitsland gaat 
ruim 100 000 EUR aan directe betalingen 
jaarlijks naar slechts 1,6 % van alle boe-
ren, die tezamen 30 % van alle betalingen 
krijgen. Anderzijds krijgt ca. 50 % van de 
Duitse landbouwers jaarlijks minder dan 
5 000 EUR en samen krijgt deze meerder-
heid van landbouwers niet meer dan slechts 
5 % van alle betalingen. Kan dit een eerlijke 
situatie worden genoemd?”

De maatregelen krijgen de steun van het 
EESC, dat in zijn advies aangeeft  dat actieve 
landbouwwerkzaamheden het scheppen 
van openbare goederen en diensten van 
maatschappelijk nut garanderen. Deze 
diensten kunnen ook betrekking hebben 
op milieubescherming, voedselveiligheid en 
consumentenbescherming. De betalingen 
moeten dus gerechtvaardigd zijn op basis 
van deze ruime, niet-commerciële criteria. 
En dat is precies hetgeen waarnaar de Com-
missie streeft .

„Het geld moet gaan naar duurzame 
landbouw die kwaliteitsvolle levensmid-
delen produceert en openbaar nut schept, 
zoals de verzekering van een hoge biodiver-
siteit”, aldus de heer Ribbe. 

Tot 1992 waren directe betalingen 
alleen op prijsondersteuning gebaseerd; 
vanaf dan werden ze echter verminderd. 
Dit bleef het geval tot 2003, toen het GLB 
werd hervormd en directe betalingen wer-
den losgekoppeld van de voedselproductie. 
Ruim 90 % van de Europese landbouwsteun 
is losgekoppeld van de productie. Th ans ligt 
de problematiek van de regeling met directe 
betalingen en de rechtvaardiging ervan 
opnieuw ter tafel. 

Als de Commissie verder werk maakt 
van de tenuitvoerlegging van haar voorstel-
len, dan kan een duurzamer Europees land-
bouwmodel, zoals dit door het EESC wordt 
bepleit, eindelijk ook realiteit worden. ●

Miljarden euro’s Europees belastinggeld 
worden gebruikt om landbouwers inko-
menssteun te verlenen. Onder de naam 
van directe betalingen zorgt deze regeling 
al decennia lang voor veel controverse. Vol-
gens de Commissie neemt de EU gemiddeld 
40 % van het landbouwersinkomen voor 
haar rekening.

De Europese Rekenkamer is tot de 
vaststelling gekomen dat achter sommige 
GLB-begunstigden ook spoorwegmaat-
schappijen, paardrijdclubs, fokkerijen, golf-
clubs en andere vrijtijdsverenigingen alsook 
gemeenteraden schuilgaan. De geloofwaar-
digheid van het GLB is dan ook zwaar onder 
druk komen te staan doordat publieke mid-
delen zijn misbruikt en noodlijdende land-
bouwers aldus van broodnodige fi nanciële 
ondersteuning verstoken zijn gebleven.

De Commissie stelt thans voor directe 
betalingen te koppelen aan duurzame en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken. 
„Om geloofwaardig te zijn moeten directe 
betalingen billijk worden verdeeld tussen 
lidstaten, regio’s, verschillende soorten 
landbouw en categorieën landbouwers. Dit 

betekent dat er geen vast bedrag van toe-
passing is voor heel Europa”, aldus Dacian 
Ciolos, commissaris voor landbouw en plat-
telandsontwikkeling, die daaraan toevoegt 
dat het beleid gericht moet zijn op actieve 
landbouwers. 

Het EESC wijst er evenwel op dat actieve 
landbouwwerkzaamheden, zoals bedoeld in 
de Commissiemededeling, nog niet volledig 
zijn gedefi nieerd. 

Directe betalingen zullen hoe dan ook 
een hoeksteen van het GLB blijven. Volgens 
de nieuwe bindende criteria kunnen Euro-
pese boeren voor deze betalingen echter 
slechts in aanmerking komen als zij bijv. 
de biodiversiteit bevorderen en de CO

2
-

uitstoot verminderen. 

Lutz Ribbe, EESC-rapporteur voor de 
GLB-hervorming 2013, vraagt zich af hoe 
directe betalingen in de toekomst kunnen 
worden gerechtvaardigd. „Directe betalin-
gen moeten groener worden om milieu-
vriendelijke praktijken aan te moedigen”, 
is zijn standpunt, waarbij hij eraan toevoegt 
dat de huidige betalingsstrategieën nog 

wetgeving zijn vastgelegd. Bij de tweede 
pijler gaat het niet om geld dat direct naar 
de boeren gaat, maar om beleid dat door de 
lidstaten en plattelandsontwikkelingsfond-
sen samen gefi nancierd wordt voor zaken 
als het vergroten van de biodiversiteit en 
milieubescherming op het platteland.

Sommige grote EU-lidstaten echter oefe-
nen in Brussel forse druk uit om het budget 
voor de tweede pijler drastisch te vermin-
deren, ten gunste van andere begrotingslij-
nen, zoals onderzoek. Het aandeel van het 
GLB in de EU-begroting is al fl ink kleiner 
geworden. In 1985 bedroeg het bijna 75 %. 
In 2013 zal het naar verwachting op 39,3 % 
uitkomen. Dat neemt niet weg dat commis-
saris Cioloș deze druk het hoofd zal moeten 
bieden. Daarbij stelt hij voor om de tweede 
pijler nog groener en duurzamer te maken. 

De vormgeving van het GLB is in belang-
rijke mate bepaald door een op de vrije 
markt gericht beleid. Het EESC heeft  daarbij 
meermaals vraagtekens geplaatst. Het EESC 
komt namelijk op voor een Europees land-
bouwmodel waarin wordt uitgegaan van een 
multifunctionele landbouw die ook op lange 
termijn duurzaam is. 

In zijn advies over De toekomst van 
het GLB betoogt het EESC dat het GLB als 
hoofdtaak heeft  om landbouwers te belo-
nen voor hun rol „als producenten van 
levensmiddelen voor dagelijks gebruik en, 
in toenemende mate, van groene en duur-
zame energie”. En dat kan alleen maar als er 
voor de tweede pijler voldoende middelen 
worden uitgetrokken. ●

September 2011/7 — Speciale uitgave NL

ISSN 1830-6357

EESC info
Europees Economisch
en Sociaal Comité
Een brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld

HOOFDARTIKEL

Een nieuw pact tussen
l db h t ili

Speciale uitg
ave

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid



4

Aanval op de aarde

Zeer intensief of industrieel gebruik van 
landbouwgrond hebben de biodiversi-
teit in veel Europese regio’s aangetast. 
Dat proces wordt nog versneld door 
de industriële landbouw, die gepaard 
gaat met toenemende overschotten aan 
voedingsstoff en en chemische uitstoot 
met alle schadelijke gevolgen van dien 
voor de natuur.

De intensivering van de Europese 
landbouw werkt een hele reeks nade-
lige eff ecten in de hand. Landbouwers 
streven uiteraard naar maximale oog-
sten en planten daarom op grote perce-
len één soort gewas. Die monocultuur 
maakt de aarde kwetsbaar voor ziekte-
kiemen waardoor de boeren kunstmest 
gaan gebruiken om de grond te verrij-
ken. Verder heeft het toedienen van 
standaardpakketten verdelgings- en 
bestrijdingsmiddelen uiteindelijk een 
negatieve impact op de grond. Ook 
wordt het grondwater vervuild en dat 
tast het leven van plant en dier aan.

Gedurende de jaren zeventig resul-
teerde genoemde intensivering in een 
signifi cante reductie van de biodiversi-
teit op de Europese landbouwgronden. 
Dit bleek met name uit studies over de 
vogelpopulatie op die gronden, waar-
van een aantal soorten de laatste 40 jaar 
geleidelijk maar duurzaam is terugge-
lopen. Dit is veelbetekenend omdat 
ongeveer de helft  van de oppervlakte 
van de Unie uit landbouwgrond bestaat 
waar hele reeks planten- en diersoorten 
leven.

Recente ontwikkelingen binnen de 
Unie hebben het GLB echter „groener” 
gemaakt en biodiversiteit op de voorgrond 
geplaatst. „Als de boer meer geld verdient 
door de biodiversiteit te behouden of wan-
neer handhaving van die diversiteit op 
een bepaald niveau een voorwaarde is om 
landbouwsubsidies te krijgen, dan zal hij 
waarschijnlijk meewerken aan de instand-
houding ervan”, zegt Stanka Becheva, die 
bij Friends of the Earth Europe campagne 
voert op het gebied van voedsel en land-
bouw.

Zij wijst er voorts op dat 10 % van het 
landbouwareaal als diversiteitsgebied moet 
worden gereserveerd om de biodiversiteit 
te beschermen en dat, om monocultuur 
te vermijden, slechts op slechts 50 % van 
de landbouwgrond maar één gewas zou 
mogen worden geteeld. Ook zouden wis-
selgewassen en teelt van gewassen die als 
diervoeder kunnen worden gebruikt de 
Europese afh ankelijkheid van importen 
kunnen terugdringen. Verder vestigt zij 
er de aandacht op dat de Commissie de 
bescherming van biodiversiteit langzaam 
een voorwaarde aan het maken is voor 
directe betalingen aan de landbouwers. 

De Raad „Landbouw” en het Europees 
Parlement steunen deze maatregel en alle 
ogen zijn nu gericht op de Commissie 
die later dit jaar haar GLB-voorstellen 
zal presenteren. Verwacht wordt dat de 
bescherming van biodiversiteit en andere 
maatregelen ten behoeve van milieube-
scherming daarin een belangrijke plaats 
zullen innemen. ●

Een bedreigd beroep

gio. Pedro Narro is dan ook bezorgd dat 
het tekort aan landbouwers tot een bevol-
kingsuittocht van het platteland naar de stad 
leidt, waarbij grote stukken landbouwgrond 
ongebruikt achterblijven. Zonder voldoende 
landbouwers wordt Europa afh ankelijker 
hetzij van meer grootschalige industriële 
landbouw, hetzij van meer invoer.

Ook de beleidsmakers in Brussel zijn 
bezorgd. Voor Europees commissaris voor 
landbouw Dacian Cioloș zijn de jonge 
landbouwers een prioriteit: zijn voorstel, 
dat op ruime bijval kan rekenen, bestaat 
erin de jonge landbouwers onder de eerste 
pijler van het GLB te brengen en zo een 
rechtstreekse begrotingslijn voor hen te 
garanderen. Vorige initiatieven om jonge 
landbouwers meer investeringssteun te bie-
den, bijvoorbeeld via het Europees Land-
bouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) in 2008, hebben echter niet altijd 
tot de verhoopte resultaten geleid: veel van 
de jonge landbouwers die 70 000 EUR zou-
den krijgen, hebben dit bedrag nooit te zien 
gekregen.

„We staan met gemengde gevoelens 
tegenover het ELFPO”, zegt Joris Baecke, 
voorzitter van de Europese raad voor jonge 
boeren. „Enerzijds is het altijd bemoedi-
gend als er meer steun uitgetrokken wordt 
voor jonge boeren. Anderzijds vereist de 
gebruikte financieringsmethode dat de 
helft  van de middelen door de lidstaten ter 
beschikking wordt gesteld. Gezien de hui-
dige fi nanciële crisis beschikken veel lidsta-
ten gewoonweg niet over deze middelen”. 

Joris Baecke is mede-eigenaar van een 
familiaal akkerbouwbedrijf in Zuidwest-
Nederland. Hij is 33 jaar oud en werkt al 
sinds 1994 halft ijds op het bedrijf. Hij hoopt 
dat op zijn minst 80 % van de rechtstreekse 
steun voor jonge landbouwers onder de eer-
ste pijler van het GLB gebracht zal worden. 
Zijn organisatie wil ook dat jonge landbou-
wers de eerste vijf jaar een gegarandeerd 
inkomen krijgen. 

Naast fi nanciële en institutionele steun 
kan ook een Erasmus-programma het 
beroep voor meer mensen aantrekkelijker 
maken, vinden Pedro Narro en Joris Bae-
cke. Via een onderwijsomgeving waarin 
het beroep in de praktijk wordt aangeleerd 
zouden studenten met nieuwe technieken 
en de meest geavanceerde technologie in 
aanraking kunnen komen. „Jonge land-
bouwers zijn het best geplaatst om recente 
technologie en innovatie aan te grijpen en 
zo het hoofd te bieden aan de nieuwe uit-
dagingen die zich stellen op het vlak van 
voedselvoorziening”, aldus Pedro Narro.

Moeilijkheden bij de toegang tot fi nan-
ciering en het bijeenbrengen van kapitaal 
zijn, net als het gebrek aan overkoepelende 
ondersteuning door opleidingsinstellin-
gen en overheden, de meest voorkomende 
hindernissen voor jonge landbouwers. In 
een sector waar één op de drie werknemers 
ouder is dan 65 is het voor het voortbestaan 
van de sector zelf van wezenlijk belang dat 
deze hindernissen overwonnen worden. ●

Agritoerisme: een beetje frisse lucht

De Europese boeren hebben steeds 
meer moeite zich aan te passen en te 
overleven in een wereld waar de con-
currentie steeds harder wordt. Voegen 
we daar de goedkope concurrentie van 
derde landen aan toe, en de afnemende 
EU- en nationale subsidies, dan ziet het 
plaatje er nog minder rooskleurig uit. 
Vandaar dat veel boeren op zoek gaan 
naar andere activiteiten, zoals het agri-

De Europese landbouw dreigt in de proble-
men te komen door een tekort aan land-
bouwers in de Europese Unie. Slechts 6 % 
van alle landbouwers in de EU is jonger 
dan 35 jaar, terwijl bijna de helft  55 jaar of 
ouder is en er in de komende tien jaar bijna 
5 miljoen landbouwers met pensioen zul-
len gaan. Om jongeren aan te zetten voor 
het landbouwbedrijf te kiezen zullen meer 
fi nanciële prikkels en meer institutionele 
ondersteuning nodig zijn.

„Niemand zal de plaats van onze land-
bouwers innemen. Wie denkt dat andere 
landen als Brazilië, Argentinië of China 
voor nieuwe arbeidskrachten zullen zor-
gen, zit er volledig naast. Er moet grondig 
nagedacht worden over de gevolgen van de 
massale daling van het aantal landbouwers”, 
waarschuwt Pedro Narro, EESC-lid en rap-
porteur van het initiatiefadvies De toekomst 
van jonge landbouwers. 

Al generaties lang exploiteert de familie 
van Pedro Narro een wijngaard in Castilla-
La Mancha, een bekende Spaanse wijnre-

Pedro Narro’s familie in hun wijngaard in Castilla-La Mancha

Bed and Breakfast „Common Barn Farm” in het Verenigd Koninkrijk

toerisme dat in veel EU-landen terrein 
wint.

De Commissie stelt dat tegenwoordig 
meer dan een derde van de boeren in de EU 
(36,4 %) een nevenactiviteit moet uitoefe-
nen om voldoende inkomsten te genere-
ren. Toerisme speelt hierbij een belangrijke 
rol, vooral in aantrekkelijke natuurgebie-
den zoals berggebieden met grazend vee. 

Landbouwers zijn zich meer gaan instellen 
op de behoeft en van toeristen, en zorgen 
niet alleen voor accommodatie en catering 
maar bieden ook recreatieve activiteiten 
aan. Dit is ideaal voor gezinsvakanties, 
waarbij zowel ouders als kinderen kunnen 
genieten van de nabijheid van dieren, de 
natuur en de frisse lucht.

In haar mededeling „Het GLB tot 2020” 
merkt de Commissie op dat de landbouw 
een belangrijke rol speelt bij het aantrek-
ken en genereren van economische activi-
teiten, en dat toerisme in sommige delen 
van Europa een onlosmakelijk onderdeel 
van de plattelandseconomie is. 

Het agritoerisme biedt de landbouwers 
bovendien een interessante nichemarkt. 
Lokaal geteelde producten en regionale 
specialiteiten van de boerderij zijn immers 
maar zelden in de schappen van de lokale 
supermarkt te vinden. De verkoop hier-
van geeft  een meerwaarde aan boerderij-
vakanties, die meer en meer Europeanen 
aantrekken.

Volgens de laatste statistieken verrich-
ten 50 % van de boerderijen in Engeland 
tegenwoordig ook „andere activiteiten” 
dan landbouwactiviteiten. Deze activitei-
ten, waaronder ook boerderijtoerisme valt, 
genereren gemiddeld 15 % van het totale 
inkomen van landbouwers. 

Landbouwers worden om verschil-
lende redenen gedreven tot diversifi catie, 
zoals de zware omstandigheden waarmee 
de sector de afgelopen jaren te kampen 
had. „Als wij zes jaar geleden, toen de 
landbouwsector het zeer zwaar had, niet 
tot diversifi catie waren overgegaan dan 
zouden wij hier nu niet meer zijn”, aldus 
Rona Cooper, eigenaresse van de Com-
mon Barn Farm in het Cheshire’s Peak 
District. 

„Dankzij de extra inkomsten heeft 
ons landbouwbedrijf een nieuwe impuls 
en meerwaarde gekregen”, voegt zij toe. 
Het boerderijtoerisme kwam in het Ver-
enigd Koninkrijk echter pas laat op gang 
en is de afgelopen jaren relatief stabiel 
gebleven. Het aantal boerderijen dat hun 
activiteiten heeft  gediversifi eerd — anders 

dan de verhuur van gebouwen — is de 
afgelopen vijf jaar nauwelijks gestegen.

De regelgeving levert wel problemen 
op: de administratieve rompslomp maakt 
dat landbouwers hun activiteiten slechts 
tot op zekere hoogte kunnen diversifi ëren 
— een klacht die in heel Europa wordt 
gehoord. „Het enige minpunt is de over-
daad aan regelgeving. Ons bedrijf ligt in 
het Peak District National Park, en dat 
brengt veel administratieve rompslomp 
met zich mee die we liever kwijt dan rijk 
zijn”, legt zij uit. 

Toerisme kan een waardevolle aanvul-
ling vormen op haar inkomen, maar zij 
blijft  zich met hart en ziel voor de land-
bouw inzetten. „Boeren moeten blijven 
boeren”, zo besluit zij. ●
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Getroff en door fi nanciële crisis EU-boeren de dupe 
van invoer

Landbouwers in de Europese Unie heb-
ben steeds meer moeite om hun interna-
tionale concurrentiepositie te behouden, 
op een wereldmarkt waarop aankoop-
beslissingen vaak worden gedicteerd 
door prijzen, en waarop niet-EU-landen 
niet aan dezelfde hoge normen moeten 
voldoen. Landbouwproducten uit zeer 
competitieve exporterende landen als 
Argentinië, Brazilië, de VS of China heb-
ben de politieke spanningen aangewak-
kerd en hebben zelfs tot protesten geleid 
onder boeren uit heel Europa. 

In het EESC-advies over de hervor-
ming van het GLB na 2013 staat dat 
producten die in Europa worden geïm-
porteerd aan dezelfde voorschriften 
moeten voldoen als Europese producten. 
Het gaat daarbij om een goede hygiëne, 
dierenwelzijn en respect voor het milieu, 
maar dergelijke normen worden niet 
altijd toegepast op boeren uit derde lan-
den. Ingevoerde producten zijn daardoor 
minder duur dan de Europese equiva-
lenten. Zo bedragen de productiekosten 
van graan in Latijns-Amerikaanse landen 
minder dan 80 EUR/ton, tegen 120 EUR/
ton in de EU.

Zowel Brazilië als Argentinië zijn 
belangrijke landbouwexporteurs naar 
de EU en staan sinds 2007 in de top 3, 
samen met de VS. In 2010 heeft  de EU 
voor 78 miljard EUR aan landbouwpro-
ducten ingevoerd. Er werd alleen al voor 
20 miljard EUR aan groenten en fruit 
ingevoerd.

De Commissie zet zich in voor een 
bilaterale liberalisering van de handels-
betrekkingen, zoals voorgestaan door de 
WTO. De boeren uit de EU verzetten zich 
echter tegen bilaterale overeenkomsten, 
zoals de overeenkomst tussen de EU en 
de Mercosur-landen in Latijns-Amerika. 
De EU is de grootste markt voor land-
bouwproducten uit de Mercosur, en 
was in 2009 goed voor bijna 20 % van 
de totale landbouwimport. Bijna 86 % 
van het geïmporteerde rundvlees en 
70 % van de invoer van pluimvee was 
afk omstig uit Latijns-Amerika, aldus de 
overkoepelende EU-landbouworganisatie 
Copa-Cogeca. 

Scheerbeurt voor schapen in de Tsjechische Republiek

De Europese landbouwsector staat onder 
druk door een fi nanciële crisis die onver-
anderlijk zijn tol eist. De gehele voedselke-
ten — boerderij, verwerking, distributie, 
vervoer — ondervindt hier de gevolgen 
van. Maar ondanks de verliezen toont de 
landbouwsector nog altijd een verbazing-
wekkende veerkracht. 

„Op grond van de binnen het EESC 
gevoerde discussies kunnen we conclude-
ren dat de landbouwsector zwaar getroff en 
is door de fi nanciële crisis in Europa, al valt 
de schade nog mee als we naar andere sec-
toren kijken. Onze landbouwers hebben 
genoegen moeten nemen met een aanzien-
lijke verlaging van de producentenprijzen 
voor tal van primaire agrarische produc-
ten. Ondertussen is de situatie verbeterd”, 

stens één eet- of drankgelegenheid per 157 
inwoners, meer dan welke andere lidstaat 
ook, uitgezonderd Italië. 

Steeds meer Europeanen maken er 
een gewoonte van uit eten te gaan, maar 
deze ontwikkeling is tussen 2008 en 2009, 
toen het gemiddelde huishouden in de EU 
5,4 % is gaan besparen op horecabezoek 
(vergeleken met een besparing van 2,4 % 
op voedsel en drank in het algemeen), 
abrupt tot staan gekomen. Bij dalende 
koopkracht zijn de mensen eerder geneigd 
om thuis te eten dan naar een restaurant 
te gaan. Dit directe gevolg van de fi nanci-
ele crisis heeft  zijn weerslag gehad op de 
werkgelegenheid. Het is dan ook zo dat 
de werkzekerheid in de voedselketen in 
de ene lidstaat meer gevaar loopt dan in 
de andere. 

Uiteraard is dit maar één van de vele 
voorbeelden. Ook mensen die rechtstreeks 
op de boerderij werken, ondervinden 
direct de gevolgen van macro-economi-
sche ontwikkelingen die ze zelf niet in de 
hand hebben. Zo gaan de productiekosten 
omhoog als gevolg van de stijgende brand-
stof- en voedselprijzen. De inkomens in de 
landbouw zijn in 2009 met 40 % gedaald. 
Volgens de Commissie zijn plattelandsbe-
woners met een beroep in de agrarische 
sector de helft  minder gaan verdienen. 

„Hoe het GLB er in de periode 2014-
2020 zal uitzien, hangt in sterke mate af 
van de EU-middelen die in de toekomst 
ter beschikking zullen staan”, zo bena-
drukt de heer Kienle. Volgens hem kan 
de minste vermindering van steun ertoe 
leiden dat landbouwers zonder werk en 
bron van inkomsten komen te zitten. 
„Als deze steun vermindert en afh anke-
lijk wordt gemaakt van nieuwe eisen die 
extra bureaucratische rompslomp met zich 
mee brengen, zal dit onmiskenbaar nega-
tief doorwerken op de werkgelegenheid in 
de landbouwsector.” ●

aldus EESC-lid Adalbert Kienle, die tevens 
plaatsvervangend secretaris-generaal van 
de Duitse boerenbond is. 

Op grond van Eurostat-gegevens 
waren er in 2008 iets meer dan 48 miljoen 
mensen werkzaam in de voedselketen 
als geheel. Op dit moment is één op de 
zes arbeidsplaatsen in de EU afh ankelijk 
van de productie in de landbouw. Deze 
arbeidsplaatsen zijn in de EU in wisselende 
mate geconcentreerd in bepaalde sectoren. 
Zo kende het Verenigd Koninkrijk in 2008 
de meeste werknemers in de retailsector 
voedsel en drank alsmede in de sector 
bereiden en serveren van maaltijden. 
Daarentegen had Spanje de meeste werk-
nemers in de groothandelssector voedsel 
en drank. Dit land telde gemiddeld min-

Landbouwers uit de EU zijn tegen de 
overeenkomst, omdat landen als Brazilië 
volgens hen de bestaande tariefcontin-
genten ver overschrijden. De Mercosur 
dringt aan op een verdere liberalisering 
van de markt, en vraagt bijkomende rech-
tenvrije contingenten. Complicerende 
factor is het feit dat de Mercosur-landen 
niet dezelfde normen inzake traceerbaar-
heid hanteren als de EU. 

„Als Europese boeren zich aan 
dezelfde voorschrift en zouden houden als 
Braziliaanse rundveehouderijen, dan zou-
den zij voor de rechter worden gedaagd”, 
zo vertelde de secretaris-generaal van de 
Copa-Cogeca aan EESC info, waaraan hij 
nog toevoegde dat boeren in de EU niet 
accepteren dat met twee maten wordt 
gemeten. 

De bedoelde overeenkomsten hebben 
tot massale protesten geleid. De beelden 
van Spaanse boeren die vrachtladingen 
vol Marokkaanse tomaten op straat 
gooiden haalden in 2009 alle kranten. 
Zij verweten Marokko de EU-markt te 
overladen met te laag geprijsde tomaten. 
Tomaten vertegenwoordigen circa 23 % 
van de Spaanse land- en tuinbouw. 

Vervolgens zijn in de vorig jaar geslo-
ten overeenkomst inzake de liberalisering 
van de handel tussen de EU en Marokko 
aanmerkelijk hogere invoerquota vast-
gesteld voor tomaten, courgettes, kom-
kommers, knoflook, clementines en 
aardbeien. In een sector die nu al moeite 
heeft  het hoofd boven water te houden, 
zou de positie van de EU-boeren als 
gevolg van de liberaliseringsafspraken 
nog verder kunnen verzwakken. De EU-
omzet in deze sector is in 2009 al met 
7,7 % gedaald. 

De instandhouding van hoge voed-
selnormen botst vaak met het behoud 
van het concurrentievermogen op de 
wereldmarkt. Akkoorden over liberali-
sering van de handel hebben een recht-
streekse impact op landbouwers in de EU 
en, misschien wel net zo belangrijk, op 
de consumenten die zo goedkopere maar 
wellicht inferieure producten kopen en 
consumeren. ●

Nieuwe lidstaten vragen gelijke rechten

De lidstaten die in 2004 en 2007 tot de 
Unie zijn toegetreden ontvangen aanzien-
lijk minder directe betalingen per hectare 
landbouwgrond dan die van de EU-15. De 
kritiek die al snel volgde, zette de Com-
missie ertoe aan om een herziening door 
te voeren van de wijze waarop de directe 
betalingen in het kader van het GLB na 
2013 zullen worden uitgevoerd.

Vanwege de herziening van het GLB 
in 2003 zijn de betalingen „ontkoppeld” 
— dat wil zeggen dat betalingen niet lan-
ger worden gebaseerd op de productie. 

In plaats daarvan wordt uitgegaan van 
het bedrag dat een landbouwbedrijf his-
torisch gezien van het GLB ontving (his-
torisch model). Ook hadden lidstaten de 
mogelijkheid om de betalingen gelijkelijk 
te verdelen over alle landbouwers in de 
regio (regionaal model).

Dit stelde de nieuwe lidstaten voor 
een moeilijke keuze. Ze konden kiezen 
tussen twee modellen. Maar deze model-
len moesten worden herzien omdat er 
geen historische gegevens waren inzake 
het steunniveau, aangezien deze steun 

voorheen niet had bestaan in de nieuwe 
lidstaten. De historische optie heeft  nog 
meer problemen veroorzaakt, aangezien 
er verschillende startperiodes zijn gehan-
teerd door de individuele lidstaten, het-
geen heeft  geresulteerd in verschillen in 
directe betalingen. „De subsidies voor de 
landbouw in de EU-12 zijn vastgesteld aan 
de hand van referentieperiodes die ongun-
stig zijn voor hen”, zegt het Tsjechische 
EESC-lid Ludvik Jirovec, voorzitter van de 
Tsjechische kamer voor de landbouw. Tot 
2013 — als er een harmonisering wordt 
doorgevoerd met de EU-15 — ontvangen 
ze niet de volledige 100 % van de directe 
betalingen.

Het verschil is daarbij duidelijk waar-
neembaar. Hoewel de nieuwe lidstaten 
goed zijn voor 29 % van de landbouw-
grond in de EU, ontvangen ze volgens 
Jírovec slechts 10 % van de directe beta-
lingen. Verder ontvangen de EU-12 over 
het algemeen lagere betalingen per hectare 
dan de EU-15. Dit heeft  ertoe geleid dat de 
status van de boeren in de nieuwe lidstaten 
wordt aangemerkt als „tweede klas”.

Er is gesproken over de optie van de 
vaste vergoeding — één bedrag voor 
alle lidstaten — als een mogelijke oplos-
sing. Dit is echter door velen bekritiseerd 
vanwege de verschillende economische, 
maatschappelijke en milieu-uitdagingen 
waarmee de boeren in heel de EU gecon-
fronteerd worden.

Het Poolse voorzitterschap zal de 
nodige aandacht geven aan deze kwestie. 
Eén van de prioriteiten is „om een basis te 
zoeken voor een overeenkomst voor een 
nieuw stelsel van directe betalingen, aan de 
hand van objectieve in plaats van histori-
sche criteria”. De agenda van Polen is dus 
heel duidelijk; de status quo is afgelopen. 

Wat de toekomst van het GLB betreft , 
in ieder geval voor Tsjechië, is Jírovec 
van oordeel dat de GLB-subsidies niet 

langer moeten worden voorbehouden 
aan grote boerenbedrijven noch „groen” 
moeten worden gemaakt, aangezien dat 
zou indruisen tegen de hoofddoelstelling, 
namelijk „het garanderen van voedsel voor 
de bevolking”.

Het blijft derhalve nog onzeker hoe 
de GLB-hervorming eruit zal gaan zien; 
de discussies zullen later dit jaar van start 
gaan. ●
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Klimaatverandering: voer voor discussie GLB: nog altijd komt geld in 
verkeerde zakken terecht

steunbedrag dat de betrokken landbou-
wer ontving tussen 2000 en 2002, de zgn. 
„historische referentieperiode”. „Boeren 
in dezelfde regio ontvangen zeer ver-
schillende subsidies alleen omdat zij tus-
sen 2000 en 2002 andere keuzes hebben 
gemaakt. Dat leidt niet alleen tot twijfels 
over de eerlijkheid van het GLB, maar 
vermindert ook de doeltreff endheid daar-
van”, aldus Chiriaco.

Deze mening wordt gedeeld door 
Europees commissaris voor landbouw 
Dacian Cioloș, die historische referentie-
periodes wil afschaff en als steuncriterium. 
In plaats daarvan stelt de Commissie een 
stelsel van directe betalingen voor dat 
actieve landbouwers ertoe aanzet om 
productiemethoden toe te passen waarbij 
natuurlijke hulpbronnen behouden blij-
ven. Een dergelijk stelsel zou wel moeten 
worden afgestemd op de zeer uiteenlo-
pende economische en natuurlijke rand-
voorwaarden waarbinnen de Europese 
boeren opereren. 

Commissaris Cioloș ijvert ook voor 
een plafond voor de betalingen uit hoofde 
van het GLB. Meer dan 1000 landbouwbe-
drijven ontvangen elk meer dan 1 miljoen 
EUR aan steun per jaar. „Grote onderne-
mingen die van GLB-subsidies profi teren, 
bevinden zich vanwege schaalvoordelen 
overduidelijk in een gunstigere concur-
rentiepositie”, aldus Chiriaco. Dit maakt 
het nog moeilijker voor kleinere boeren-
bedrijven, waarvoor het al lastig genoeg is 
concurrerend te blijven op een markt die 
steeds mondialer wordt. 

Zowel de Europese Commissie als het 
EESC hoopt dat de invoering van doelge-
richtere directe betalingen het GLB er een 
stuk duurzamer en eerlijker op zal maken.
 ●

De zeer gediversifi eerde Europese land-
bouw is goed voor wel 10 % van de broei-
kasgasuitstoot in de EU. Twee derde 
daarvan komt voor rekening van de rund- 
en melkveehouderij. Om de bijdrage van 
de landbouw aan de klimaatverandering 
te verkleinen, is meer nodig dan alleen het 
„vergroenen” van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB). Ook een radicale 
verandering van consumptiepatronen is 
onontbeerlijk. 

„Als we onze eetgewoonten niet ver-
anderen, zullen we de oorzaken van de 
klimaatverandering nooit adequaat kun-
nen aanpakken”, benadrukt Marco Con-
tiero, beleidsadviseur van Greenpeace 
Europe voor gentechnologie en duurzame 
landbouw. „In de EU worden tweemaal 
zoveel dierlijke eiwitten geconsumeerd 
als in de rest van de wereld, met inbegrip 
van de VS”. Contiero voegt daaraan toe 
dat EU-lidstaten zoals Nederland een 
steeds intensievere veehouderij blijven 
nastreven. De belangrijkste bron van 

neel concentreren op de teelt van slechts 
één soort gewas.

Stikstofoxide (N2O) is een broeikasgas 
dat 310 keer krachtiger is dan CO2. Het 
Permanent Comité voor onderzoek in de 
landbouw van de Europese Commissie 
stelde in een rapport vast dat de door de 
landbouw uitgestoten hoeveelheid stiksto-
foxide tussen nu en 2030 wereldwijd met 
35 % tot 60 % kan toenemen. Wisselbouw 
leidt tot minder stikstofoxide-uitstoot. De 
landbouw is echter ook de economische 
sector die het meest gevoelig is voor kli-
maatwisselingen, aldus hetzelfde rapport. 
De klimaatverandering heeft  daarom grote 
gevolgen voor de voedselproductie. Tem-
peratuursschommelingen zijn van invloed 
op het soort gewassen dat in bepaalde 
gebieden kan worden verbouwd.

Een landbouwbedrijf in de EU is 
gemiddeld tussen de 10 en 12 hectare 
groot. Dat is honderd keer kleiner dan 
de gemiddelde grootte in de VS. In de 
mededeling van de Europese Commissie 
over de hervorming van het GLB worden 
maatregelen voorgesteld om dat beleid te 
„vergroenen”, dus milieuvriendelijker te 
maken, bijvoorbeeld d.m.v. wisselbouw, 
ecologische braaklegging en het gebruik 
van bodembedekkende planten zoals peul-
gewassen.

Door ‘s  winters bodembedekkende 
gewassen te telen, kan bodemerosie en een 
extra toename van de CO

2
-uitstoot wor-

den tegengegaan. Dit soort maatregelen 
kan rekenen op de steun van Greenpeace, 
dat de mededeling van de Commissie 
beschouwt als potentiële aanjager van een 
positieve landbouwrevolutie. De discussie 
zal nu vooral gaan over de details van de 
„vergroeningsvoorstellen” van de Com-
missie.

„Het is tijd om serieus na te denken 
over zowel de gevolgen van de klimaatver-
andering voor de landbouw als de bijdrage 
van de landbouw aan de klimaatverande-
ring”, concludeert Contiero, die vindt dat 
wat dit betreft  meer actie nodig is. ●

dierlijke eiwitten is vlees. Jaarlijks eet een 
Europeaan gemiddeld 52 kilo vlees, aldus 
een dit jaar verschenen rapport van het 
Nederlandse Planbureau voor de Leefom-
geving (PBL). 

Greenpeace betoogt dat intensieve 
veehouderij leidt tot de uitstoot van 
gevaarlijke hoeveelheden ammoniak en 
de nutriëntencyclus verstoort doordat er 
enorme hoeveelheden voer van buiten de 
EU voor moeten worden ingevoerd. Meer 
dan twee derde van alle landbouwgrond in 
Europa wordt direct of indirect benut voor 
de veehouderij. EU-beleidsmaatregelen 
zouden juist een stimulans moeten vor-
men voor gemengde landbouw, waarbij 
koeien velden begrazen en bemesten die 
vervolgens worden gebruikt voor de teelt 
van maïs of graan. „Wisselbouw bevordert 
de diversiteit, houdt de bodem gezond en 
zorgt voor grotere oogsten”, stelt Con-
tiero. Maar dit soort productiemethoden 
zijn niet zo gemakkelijk toe te passen door 
industriële landbouwers die zich traditio-

Miljonairs onder de boeren weigeren hun 
subsidies te laten aftoppen op landbouwtop

Op een recente top van landbouwmi-
nisters in maart van dit jaar heeft  zich 
weer een scheiding der geesten voorge-
daan toen een minderheid van lidstaten 
weigerde om in te stemmen met een 
aft opping van de uitbetalingen aan rijke 
boeren. Het begon allemaal met een voor-
stel van de Commissie in 2007 om daar-
aan per landbouwbedrijf een bovengrens 
van 300 000 EUR te stellen. Daar voelden 
lidstaten met grootgrondbezitters weinig 
voor, zodat dit voorstel is gestrand.

Alleen houdt de Commissie voet bij 
stuk en oppert in een mededeling over 
het GLB van november 2010 opnieuw 
om die uitbetalingen te beperken. Die 
suggestie kwam als reactie op berichten 
in de media over landbouwers die meer 
dan een miljoen euro uit de GLB-pot 
krijgen omdat ze veel land bezitten. 
Ook waren er opzienbarende verha-
len over accordeonclubs in Zweden en 
haalde een dochter van een voormalige 
Bulgaarse minister de krantenkoppen 

omdat ze zich dik laat betalen uit het 
GLB. 

Jack Thurston, medeoprichter van 
farmsubsidy.org, beweert dat de doelstel-
lingen van het GLB zo langzamerhand 
onduidelijk worden door de warrigheid 
van de landbouwinstrumenten. „Als 
landbouwsubsidies bedoeld zijn om 
landbouwers met een laag inkomen iets 
extra’s te geven, dan moeten die subsidies 
dus vooral naar arme boeren gaan, en niet 
naar rijke boeren. Dat kan door eenvou-
digweg de proef op de som te nemen: 
rijke mensen hoeven niet geholpen te 
worden.”

Tijdens de landbouwtop in maart jl. 
werd duidelijk wie vóór en wie tegen 
aft opping was. Het Verenigd Konink-
rijk was tegen, met als argument dat veel 
grote boerenbedrijven in werkelijkheid 
coöperaties zijn waarin kleine landbou-
wers samenwerken vanwege de schaal-
voordelen. 

Tsjechië was ook tegen. Dit kan 
eigenaardig lijken, omdat het gewoon-
lijk de „oude” lidstaten (Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en Italië) waren die 
zich steeds tegen deze maatregel hebben 
verzet. De Tsjechen hebben echter aan 

hun communistische verleden over-
gehouden dat hun landbouwbedrijven 
vaak groot zijn als gevolg van gedwon-
gen collectivisering. Als er een boven-
grens wordt gesteld en de plannen van 
de Commissie doorgaan, kan dat voor 
Tsjechië — afhankelijk van de hoogte 
van die bovengrens — een verlies aan 
rechtstreekse betalingen opleveren van 
26 tot 59 %. 

Volgens de Tsjechische onderminis-
ter van landbouw, Juraj Chmiel, zou een 
bovengrens het nadelige eff ect hebben 
van de uitholling van de concurrentiepo-
sitie: “Een dergelijke maatregel kan zelfs 
leiden tot een kunstmatige opsplitsing 

van landbouwbedrijven, met alle extra 
administratieve rompslomp van dien. 
Daarom zijn veel lidstaten, waaronder 
mijn land, sterk gekant tegen dit Com-
missievoorstel waarvan zij sowieso het 
nut niet inzien.”

„Wat de doelstellingen van het GLB 
zijn, is momenteel onduidelijk”, verklaart 
Jack Th urston nog. „De beleidsinstru-
menten zitten niet goed in elkaar en ver-
der is het nog steeds het oude liedje: hoe 
groter de boerderij, hoe groter het land, 
hoe intensiever het landbouwbedrijf, hoe 
meer subsidies.” ●

Europese landbouwers kregen in 2009 zo’n 
30 miljard EUR aan steun. Maar grote ver-
schillen in subsidies voor grote en kleine 
boerenbedrijven en belastinggeld dat naar 
mensen buiten de landbouwsector gaat, 
ondermijnen de geloofwaardigheid van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) van de EU. Dit aanhoudende pro-
bleem holt het vertrouwen van de burgers 
in het GLB uit en verzwakt de Europese 
landbouwproductie.

Boeren ontvangen steun via de zgn. 
bedrijfstoeslagregeling, die in 2003 is inge-
voerd. De bedrijfstoeslag is „ontkoppeld”, 
d.w.z. dat het steunbedrag niet afh anke-
lijk is van de productie. Maar om steun te 
krijgen moet een landbouwer er wel voor 
zorgen dat hij aan strenge agrarische en 
milieucriteria voldoet. Ongeveer 75 % van 
de EU-landbouwgelden bestaat uit directe 
betalingen. 

Uit een in juni gepubliceerde studie van 
de Europese Rekenkamer blijkt echter dat 
de bedrijfstoeslagregeling ook mensen die 
weinig met landbouw van doen hebben, 
stimuleert om daarop een beroep te doen, 
omdat inkomsten gegarandeerd zijn. Het 
is mogelijk grote percelen landbouwgrond 
te kopen maar die niet te gebruiken. Zo 
ontving iemand in Duitsland naar verluidt 
meer dan 300 000 EUR per jaar voor 900 
hectare landbouwgrond die niet werd 
gebruikt voor landbouw of veeteelt. De 
Europese Rekenkamer stelde verder vast 
dat de bedrijfstoeslagregeling vooral een 
klein aantal grote ondernemingen ten 
goede komt: 20 % van de begunstigden 
ontvangt 80 % van alle directe betalingen. 

EESC-lid Franco Chiriaco, rappor-
teur voor het advies over „De toekomst 
van het GLB”, legt uit dat de directe beta-
lingen gebaseerd zijn op het gemiddelde 
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IN HET KORTEESC ontmoet tegenhangers 
uit ACS-landen: duurzame 
ontwikkeling voor iedereen 

In Brussel is van 5 tot en met  7 juli 
2011 de 26e vergadering van de soci-
aaleconomische kringen van de EU en 
de ACS-landen gehouden, die in het 
teken stond van duurzame ontwikke-
ling voor iedereen. Er waren ruim 220 
deelnemers. Deze vertegenwoordigden 
maatschappelijke organisaties, ngo’s, 
diplomatieke missies van ACS-landen, 
EU-instellingen en andere belangheb-
bende partijen.

De rol en de activiteiten van het EESC 
op het gebied van de EU-ACS-betrek-
kingen zijn zeer veelzijdig. Zo houdt 
het EESC algemene ACS-conferenties, 
regionale seminars en ad-hoc-hoor-
zittingen. Tevens neemt het actief deel 
aan de werkzaamheden van de Paritaire 
Parlementaire Vergadering ACS-EU en 

werkt het samen met sociaaleconomi-
sche raden in Afrikaanse landen.

EESC-voorzitter Nilsson wees er tij-
dens de openingszitting op dat het nu 
zaak is om ontwikkeling niet koste wat 
het kost te bewerkstelligen, maar bij 
de totstandbrenging ervan het milieu 
te ontzien. Bovendien moet ontwikke-
ling inclusief zijn, d.w.z. dat geen enkel 
land, geen enkele bevolkingsgroep en 
geen enkel individu buiten de boot mag 
vallen. Dan rijst onmiddellijk de vraag 
hoe het nieuwe ontwikkelingsbeleid 
van de EU eruit moet zien. De deelne-
mers benadrukten dat dit nieuwe beleid 
gericht moet zijn op armoedebestrijding, 
landbouwinvesteringen en het bevorde-
ren van sociaal overleg en participatie 
van het maatschappelijk middenveld.

Voedselzekerheid is momenteel 
een van de meest brandende discus-
siethema’s. In dit verband is optreden 
op alle niveaus geboden om de land-
bouw in ontwikkelingslanden te helpen 
verbeteren. Van cruciaal belang hierbij 
voor kleinschalige, vrouwelijke en jonge 
landbouwers zijn institutionele en wet-
gevingsmechanismen waarmee landtoe-
gangsrechten worden gereguleerd en 
voor betaalbare leningen wordt gezorgd. 

De deelnemers onderschreven dat de 
onderhandelingen over de economische 
partnerschapsovereenkomsten moeten 
worden voortgezet in een tempo dat 
de ACS-landen kunnen bijbenen, ten-
einde verder werk te maken van regio-
nale integratie. Uiteindelijk waren alle 
deelnemers het erover eens dat het maat-
schappelijk middenveld meer inspraak 
zou moeten krijgen in de formulering 
en uitvoering van de Overeenkomst van 
Cotonou en een hoofdrol zou moeten 
spelen bij de bevordering van democra-
tisch bestuur in de ACS-landen.

„We moeten vrouwen en jongeren 
in Afrika meer helpen om het heft  in 
eigen handen te nemen. Nog te vaak 
worden ze over het hoofd gezien en 
daarom moeten we bij hen leiderschap 
promoten en een klimaat scheppen dat 
hun economische zelfstandigheid en een 
stabiele werkomgeving ten goede komt”, 
zo verklaarde mevrouw King, voorzitter 
van het follow-upcomité ACS-EU, tot 
besluit. (lk) ●

Betere Oost-Westverbindingen
„De EU-middelen voor trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-V) worden 
onvoldoende aangewend voor de ont-
wikkeling van vervoersinfrastructuur 
in de „nieuwe” lidstaten”, verklaarde 
EESC-vicevoorzitter Jacek Krawczyk 
afgelopen juli in Warschau tijdens een 
conferentie over het toekomstige EU-
vervoersbeleid. 

De conferentie vond op het juiste 
moment plaats, vlak voordat de Euro-
pese Commissie haar voorstel voor de 
toekomstige ontwikkeling van de Euro-
pese vervoersnetwerken publiceerde. In 
zijn verklaring zei de Poolse staatssecre-
taris voor Verkeer, Maciej Jankowski, dat 
er in het voorstel „voldoende rekening 
moet worden gehouden met de eco-
nomische verschillen tussen de diverse 
EU-lidstaten.” Voorts wees hij erop 
dat „Polen bij de ontwikkeling van ver-
voersinfrastructuur heeft  ervaren dat het 
cohesiebeleid het beste instrument is om 
verschillen tussen landen en regio’s terug 
te dringen.”

Vicevoorzitter Krawczyk voegde daar-
aan toe dat de meeste EU-middelen voor 
de ontwikkeling van TEN-V naar de 
‘oude’ lidstaten gaan. Hij riep de Europese 
Commissie op om in haar nieuwe wetge-
vingsvoorstellen oplossingen aan te dra-
gen voor deze ongelijkheid. Wijzend op 
een recent EESC-advies over de toekomst 
van TEN-V stelde Krawczyk dat er bij de 
ontwikkeling van vervoerinfrastructuur 
rekening moet worden gehouden met het 
nabuurschapsbeleid. „Interoperabiliteit 
met de buurlanden van de EU is cruciaal”, 
luidde zijn conclusie.

Jean-Eric Paquet, directeur van de met 
TEN-V belaste afdeling bij de Europese 
Commissie, wees op de prioriteiten van 
de Commissie op dit terrein. Daarbij gaat 
het onder meer om intermodaal vervoer en 
verkeersbeheerssystemen. Volgens Paquet 
moet de grensoverschrijdende vervoerin-
frastructuur verder worden ontwikkeld 
en zal de Europese Commissie zorgen 
voor de noodzakelijke afstemming van 
de infrastructurele investeringen op nati-
onaal niveau. Hij voegde daaraan toe dat 
de nieuwe voorstellen op het gebied van 
het vervoersbeleid tot een betere integratie 
van de oostelijke en westelijke EU-regio’s 
zullen leiden.

Wat de fi nanciering van TEN-V betreft , 
wees de heer Krawczyk op de voornaamste 
punten uit het EESC-advies: mobilisering 

van actoren uit de particuliere sector en een 
zorgvuldig en selectief gebruik van publiek-
private partnerschappen en EU-middelen, 
waarbij niet alleen de structuurfondsen en 
het Cohesiefonds worden ingezet, maar 
ook de Europese Investeringsbank een 
actieve fi nanciële bijdrage zal leveren. Hij 
voegde eraan toe dat „we in de huidige 
situatie moeilijk kunnen verwachten dat 
de nationale en Europese begrotingen fl ink 
zullen toenemen. Daarom moeten we op 
zoek gaan naar nieuwe fi nancieringsbron-
nen en de beschikbare middelen beter en 
effi  ciënter besteden.”

wDe conferentie vond plaats in het 
Paleis van cultuur en Wetenschappen in 
Warschau en werd georganiseerd door 
het EESC in samenwerking met het Poolse 
ministerie van Verkeer. (mb) ●

Kroatië rondt zijn toetredingsonderhandelingen af… maar 
het werk van het GRC EU-Kroatië gaat door

De negende vergadering van het GRC EU-Kroatië op 21 juni was een heugelijke gebeur-
tenis. Kroatië leek klaar om zijn onderhandelingen met de Europese Commissie af te 
ronden en vierde zijn 20-jarige onafh ankelijkheid. Maar zoals iedereen die bekend is 
met toetredingsonderhandelingen weet, is dit vaak het moment waarop een toekom-
stige lidstaat pas echt aan de slag moet. In dit verband boog het GRC EU-Kroatië zich 
over twee hete hangijzers voor Kroatië: de sociale dialoog, die in Kroatië nog steeds niet 
vlekkeloos verloopt, en de hervorming van het pensioenstelsel, al bezorgt dit laatste 
onderwerp ook de meeste lidstaten nog altijd hoofdbrekens. Deze gesprekken — en 
komende GRC-vergaderingen — zijn bedoeld om Kroatië te begeleiden op weg naar 
zijn EU-lidmaatschap. Dat betekent dat gekeken wordt naar onderwerpen die zelfs met 
pittige onderhandelingen niet helemaal geregeld kunnen worden, maar waar het maat-
schappelijk middenveld een verschil kan maken. (gh) ●

CESlink bevordert de toepassing van meest geslaagde 
methoden op het gebied van communicatie

Het CESlink-netwerk is opgezet in 2000 en was onderdeel van alle voorbereidingen voor een 
nieuw Verdrag dat de gestructureerde dialoog met alle geledingen van het maatschappelijk 
middenveld kracht moest bijzetten en een lans moest breken voor alle democratische processen 
die het democratisch gehalte van het leven in de Europese Unie moesten vergroten.

Nu, elf jaar later, hebben de CESlink-correspondenten op 21 juni jl., ter gelegenheid van 
hun jaarlijkse bijeenkomst in het EESC-gebouw, gediscussieerd over de vraag hoe het netwerk 
verder kan worden uitgebouwd en geconsolideerd om de uitdagingen van de toekomst aan te 
kunnen. Het uitgangspunt voor deze vergadering was dat er behoeft e is aan een realistische 
benadering, dat de schaarse middelen optimaal moeten worden benut en dat de samenwer-
king moet worden gestimuleerd met behulp van de laatste technologische verworvenheden. 
Deze discussie vond plaats in de loop van de ochtend. Anna-Maria Darmanin, vicevoorzitter 
van het EESC, vertelde over haar ervaring en die van het EESC met sociale media, waaruit de 
CESlink-correspondenten profi jt kunnen trekken voor het netwerk en de nationale raden. 
Ze legde uit hoe de slogan „Say it, Do it, Tweet it” kan worden toegepast om de dialoog met 
het maatschappelijk middenveld op te voeren en de instellingen van de Europese Unie te 
beïnvloeden. Ook vertelt ze over haar ervaring als actieve blogger, „twitterer” en gebruiker 
van Facebook en LinkedIn, met als doel om meer bekendheid te geven aan haar werk en aan 
dat van het EESC. 

Ze sluit haar uiteenzetting af met een verwijzing naar de meest recente online-instrumenten 
die voor het EESC in het leven zijn geroepen (bijv. videoblogging) en met aanbevelingen voor 
het gebruik van sociale media: gebruikmaking van thema’s en beelden die veel belangstelling 
wekken, de voorbereiding van campagnes op sociale media alsook de deelname daaraan en 
methoden om als (vertegenwoordiger van een) instelling persoonlijke meningen te ventileren. 
(jddl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ ●

De verbindingsgroep EESC, een vruchtbaar forum voor het 
maatschappelijk middenveld

Het EESC heeft  speciale aandacht besteed aan de recente maatschappelijke en politieke 
veranderingen in de mediterrane landen. Het maatschappelijk middenveld in de Maghreb-
landen heeft  een voortrekkersrol op zich genomen en zal derhalve een sleutelpositie vervullen 
in de komende maanden. 

Tijdens de bijeenkomst van de verbindingsgroep op 27 juni 2011 heeft  het EESC van 
gedachten gewisseld met de heer Ahmed Galai, vicevoorzitter van de Tunesische Liga voor 
de bescherming van de mensenrechten, en met de heer Abdelaziz Idamine, lid van de 20 
Februari-Jeugdbeweging uit Marokko, die getuigenissen uit de eerste hand konden delen over 
de gebeurtenissen tijdens de ‘Arabische lente’. (ail) ●

EESC-vicevoorzitter Krawczyk houdt een toespraak in Warschau
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EESC-debat over sociaal 
ondernemerschap

In november 2011 zal de Euro-
pese Commissie een mededeling 
over het Initiatief voor sociaal 
ondernemerschap goedkeuren. Soci-
aal ondernemerschap is belangrijk, 
maar nog onvoldoende ontwikkeld. Om 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men te bevorderen is een ambitieus en 
geïntegreerd beleidskader nodig.

Daarom werd het EESC onlangs 
gevraagd aanbevelingen te doen en maat-
regelen voor te stellen die de ontwik-
keling van sociaal ondernemerschap 
en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen moeten bevorderen. Op 
28 juli 2011 vond in dit verband een 
hoorzitting plaats. Aan bod kwamen 
onder meer de behoeft e aan een betere 
defi nitie van maatschappelijk verant-
woord ondernemen, een betere toegang 
tot fi nanciering en meer zichtbaarheid 
voor de sector. De bijdragen werden 
door de leden van de studiegroep als 
gespreksstof voor een debat gebruikt 
en zullen hun weerslag vinden in het 
verkennend advies dat het EESC wel-
licht in oktober zal goedkeuren.

Europa staat voor tal van belangrijke 
uitdagingen en de te formuleren oplossin-
gen zullen economisch en sociaal welzijn 
voor zowel het individu als de hele samen-
leving moeten combineren. Daarvoor zul-
len verschillende bedrijfsmodellen nodig 
zijn. Door sociaal ondernemerschap te 
bevorderen kunnen zowel het groeipoten-
tieel als de maatschappelijke meerwaarde 
ervan worden benut.

Een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming draagt door haar unieke 
bedrijfsvoering, waarbij economische 
prestaties, een democratische werking en 
solidariteit onder de leden samengaan, bij 
aan het verwezenlijken van belangrijke EU-
doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van werkgelegenheid, sociale cohesie, regi-
onale en plattelandsontwikkeling, milieu-
bescherming of consumentenbescherming.

De Europese Commissie raamt het 
aantal sociale ondernemingen op 2 miljoen 
(ongeveer 10 % van alle Europese onderne-
mingen) en het aantal vaste werknemers 
in de branche op 11 miljoen (6 % van de 
actieve bevolking in de EU). (pk) ●

Het EESC bezoekt innovatie- en 
onderzoeksvoorzieningen in münchen

Een EESC-delegatie met leden van de 
afdeling Interne markt, productie en 
consumptie (INT) en van de adviescom-
missie Industriële reconversie (CCMI) 
heeft  op 9 en 10 juni München bezocht en 
deelgenomen aan verschillende vergade-
ringen met het Europees Octrooibureau.

De INT-afdeling heeft  zijn standpunt 
meegedeeld over de Innovatie-unie 
(INT/545) en de komende wijzingen in 
de activiteiten van het Europees Octrooi-
bureau naar aanleiding van het besluit 
dat de 25  lidstaten recentelijk hebben 
genomen om werk te maken van een 
EU-octrooi.

Volgens het Europees Octrooibureau 
(EOB) zal het nieuwe EU-octrooi bekend 
geraken als het „eenheidsoctrooi” terwijl 
het huidige Europese octrooi door het 
EOB zal blijven worden uitgereikt.

In het kader van dit studiebezoek werd 
ook het Deutsches Museum von Meis-
terwerken der Naturwissenschaft und 
Technik bezocht, en werd de leden een 
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uiteenzetting gegeven over de geschiede-
nis van de Duitse industriële en techni-
sche innovatie.

Hoogtepunt van het programma 
was vervolgens het bezoek aan het Max-
Planck-instituut voor quantumoptica. 
Het instituut werkt nauw samen met de 
technische universiteit van München 
en kan prat gaan op zes Nobelprijswin-
naars en banden met Duitse uitvinders 
als Rudolf Diesel, Heinz Maier Leibnitz, 
Claude Dornier en Willy Messerschmitt. 
Tot slot werd het door Gerd Wolf en Erik 
Svensson opgestelde afdelingsadvies 
over de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling aan het instituut voorgelegd.

Dergelijke bezoeken zijn bijzonder 
nuttig voor het Comité en met name 
de INT-afdeling. Alleen de plotse dood 
van onze collega en lid van de delega-
tie Zenonas Rokus Rudzikas, ter wiens 
nagedachtenis een minuut stilte werd 
gehouden, wierp een schaduw op de 
activiteiten. (bc) ●

Nieuwe EESC-
publicaties

Aicesis debatteert in Rome over 
rol sociaaleconomische raden 
binnen mondiale governance

De 12e internationale bijeenkomst van 
de Vereniging van sociaaleconomische 
raden en aanverwante instellingen 
(Aicesis) werd van 21 tot en met 23 juli 
gehouden in het gebouw van de Itali-
aanse nationale raad voor economie en 
arbeid (CNEL) in Rome. Het EESC werd 
er vertegenwoordigd door zijn voorzit-

1.  Het Europees Economisch en Soci-
aal Comité tijdens het Poolse voor-
zitterschap

2.  Hernieuwbare energie voor Europa

3.  Handleiding bij het Europees bur-
gerinitiatief

4.  Voedsel voor iedereen — Conclusies 
van de EESC-voorzitter naar aanlei-
ding van de conferentie ●

Meer informatie is te vinden op 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications

IN HET KORT
ter, Staffan Nilsson, en de voorzitter 
van de afdeling Externe betrekkingen, 
Sandy Boyle.

Aan de bijeenkomst werd deelge-
nomen door de Italiaanse president 
Giorgio Napolitano en talrijke andere 
vooraanstaande fi guren, zowel promi-
nenten uit Italië (Gianni Letta, staats-
secretaris van Algemene Zaken, en Enzo 
Scotti, staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken) als vertegenwoordigers van 
internationale organisaties (Ecosoc 

van de Verenigde Naties, Ecosocc van 
de Afrikaanse Unie). De bijeenkomst 
werd geopend door Antonio Marzano, 
voorzitter van de CNEL en uittredend 
voorzitter van de Aicesis. Aan de drie 
dagen durende werkzaamheden ging 
een ceremonie vooraf ter gelegenheid 
van de 150e verjaardag van de Italiaanse 
eenmaking. Tijdens deze ceremonie 
werden ook de Aicesis-millenniumprij-
zen voor 2010 uitgereikt aan vertegen-
woordigers van ngo’s uit Benin, Gabon, 
Brazilië en India. 

Aangezien het door de CNEL waar-
genomen Aicesis-voorzitterschap voor-
bij is, is de sociaaleconomische raad van 
Algerije aangeduid als voorzitter voor de 
periode 2011-2013. Deze raad zal tijdens 
de komende twee jaar de werkzaamhe-
den van de Aicesis leiden en binnenkort 
het centrale thema van zijn voorzitter-
schap bekendmaken. (vo) ●

EESC-prijs voor het 
maatschappelijk middenveld 
2011 — Een bekroning van 
uitmuntende initiatieven vanuit 
het maatschappelijk middenveld 

Het thema van de prijs voor het maatschap-
pelijk middenveld luidt dit jaar: „Dialoog en 
participatie ter bevordering van EU-waar-
den als integratie, diversiteit, solidariteit en 
tolerantie”. De prijs wordt toegekend voor 
projecten en initiatieven vanuit het maat-
schappelijk middenveld die het Europese 
integratieproces ondersteunen en op een 
innovatieve en waardevolle wijze bijdragen 

tot het welzijn van de gemeenschappen 
waarop ze betrekking hebben. Dialoog en 
participatie moeten centraal hebben gestaan 
bij de verwezenlijking van deze initiatieven 
en projecten.

De prijs, ten bedrage van in totaal 30 000 
EUR, zal worden uitgereikt op 7 december 
2011. Alle in de EU gevestigde Europese, 
nationale en lokale maatschappelijke orga-
nisaties kunnen meedingen. De sluitings-
datum voor het indienen van projecten is 7 
oktober 2011. (pf) ●

Nadere informatie is te verkrijgen via: 
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.ze.
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